
BIJLAGE XIV 

DIENSTEN BEDOELD IN ARTIKEL 74  

 

CPV-code O mschrijving 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Diensten voor de 

terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp]; 79624000-4 [Diensten voor de 

terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel] en 79625000-1 [Diensten voor de 

terbeschikkingstelling van medisch personeel] van 85000000-9 tot en met 85323000-9; 

98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Particuliere huishoudens met 

personeel] en 98513000-2 tot en met 98514000-9 [Personeelsdiensten voor 

huishoudens, Uitzendkrachtdiensten voor huishoudens, Kantoorpersoneelsdiensten voor 

huishoudens, T ijdelijk personeel voor huishoudens, Thuishulpdiensten en 

Huishoudelijke diensten] 

Gezondheidszorg, maatschappelijke en 

aanverwante dienstverlening 

85321000-5 en 85322000-2, 75000000-6 [Diensten voor openbaar bestuur, defensie en 

sociale verzekering], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 79995000-5 tot en 

met 79995200-7; van 80000000-4 [Diensten voor onderwijs en opleiding] tot en met 

80660000-8; van 92000000-1 tot en met 92700000-8 

79950000-8 [Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen], 79951000 -5 

[Organiseren van seminars], 79952000-2 [Diensten voor het organiseren van 

evenementen], 79952100-3 [Diensten voor het organiseren van culturele evenementen], 

79953000-9 [Diensten voor het organiseren van festivals], 79954000-6 [Diensten voor 

het organiseren van feesten], 79955000-3 [Diensten voor het organiseren van 

modeshows], 79956000-0 [Diensten voor het organiseren van beurzen en 

tentoonstellingen] 

Administratieve sociale diensten, 

administratieve diensten voor onderwijs, 

administratieve diensten voor gezondheidszorg 

en culturele diensten 

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale verzekering (1)  

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Uitkeringsdiensten 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110/-8 en 98130000/-3. Overige gemeenschaps-, sociale en 

persoonlijke diensten, met name diensten 

verleend door vakbonden, door politieke 

organisaties, door jongerenverenigingen, 

alsmede diverse diensten door 

ledenverenigingen 

98131000-0 Religieuze diensten 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32014L0024#ntr1-L_2014094NL.01022901-E0001


55100000-1 tot en met 55410000-7; 55521000-8 tot en met 55521200-0 [55521000-8 

Cateringdiensten voor particulieren, 55521100-9 Warmemaaltijddiensten, 55521200-0 

Maaltijdbezorgingsdiensten] 

55520000-1 Cateringdiensten, 55522000-5 Catering voor transportbedrijven, 

55523000-2 Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd 

transportbedrijven, 55524000-9 Catering voor scholen 

55510000-8 Kantinediensten, 55511000-5 Diensten voor kantines en andere niet -

openbare cafetaria’s, 55512000-2 Kantinebeheer, 55523100-3 Verstrekken van 

schoolmaaltijden 

Hotels en restaurants 

79100000-5 tot en met 79140000-7; 75231100-5; Juridische dienstverlening, voor zover niet 

uitgesloten op grond van artikel 10, onder d) 

75100000-7 tot en met 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 tot en met 75131000-3 Andere administratieve diensten en 

overheidsdiensten 

75200000-8 tot en met 75231000-4 Diensten ten behoeve van de gemeenschap 

75231210-9 tot en met 75231230-5; 75240000-0 tot en met 75252000-7; 794300000-7; 

98113100-9 

Gevangenis- en aanverwante diensten, diensten 

voor openbare orde en reddingsdiensten, voor 

zover niet uitgesloten krachtens artikel 10, 

onder h) 

79700000-1 tot en met 79721000-4 [Opsporings- en beveiligingsdiensten, 

Beveiligingsdiensten, Diensten voor alarmbewaking, Bewakingsdiensten, 

Surveillancediensten, Diensten voor opsporingssysteem, Diensten voor het opsporen 

van voortvluchtigen, Patrouillediensten, Diensten voor het verstrekken van 

identificatiebadges, Onderzoeksdiensten en Diensten van detectivebureau] 79722000-1 

[Grafologische diensten], 79723000-8 [Diensten voor afvalanalyse] 

Opsporings- en beveiligingsdiensten 

98900000-2 [Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties] en 

98910000-5 [Diensten specifiek voor internationale organisaties] 

Internationale diensten 

64000000-6 [Post- en telecommunicatiediensten], 64100000-7 [Post- en 

koeriersdiensten], 64110000-0 [Postdiensten], 64111000-7 [Postdiensten voor kranten 

en tijdschriften], 64112000-4 [Brievenpostdienst], 64113000-1 [Pakketpostdienst], 

64114000-8 [Postkantoordiensten], 64115000-5 [Verhuur van postbussen], 64116000-2 

[Poste-restantediensten], 64122000-7 [Interne kantoorbodediensten] 

Postdiensten 

50116510-9 [Coveren van banden], 71550000-8 [Smederijdiensten] Diverse diensten 

 



(1)  Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn wanneer zij worden georganiseerd als niet-economische 

diensten van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij de verlening van verplichte sociale diensten of 

van andere diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of als niet-economische diensten van 

algemeen belang. 
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